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Til alle dere fosterforeldre som leser dette: Dere utfører muligens verdens viktigste 
jobb. Fosterforeldre forbedrer og redder liv, men dere får ingen livredningsmedalje 
eller samfunnshyllest. Selv om fosterforeldre gjør en strålende jobb, vil dere hyppig 
møte kritiske blikk når barnet viser utfordrende atferd, vanskelige følelser i møte med 
barnets foreldre og mistanker om at dere er i bransjen for pengenes skyld, Her er en 
barnepsykiaters refleksjoner om hva det innebærer å være fosterforelder. Det er min 
hyllest til dere, ispedd noen gode råd på veien. Måtte det bli mer status, heder og 
ære på dere i fremtiden. Det har dere fortjent.

Grensebunden omsorg og 
grenseløs kjærlighet
– En barnepsykiaters tanker om 
fosterforeldrerollen

                      Om forfatteren

• Henriette K Sandven er utdannet psykiater og har spesialisert seg 
innenfor barne- og ungdomspsykiatrien. Hun arbeider for tiden som 
overlege ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, 

Sykehuset Østfold.

• Av Henriette K Sandven, psykiater

Oppdragelse i 2016
Oppdragerrollen og foreldreskap er 
tema som ofte blir debattert. Vi lever i 
en tid hvor det å vokse opp byr på helt 
andre, og også større utfordringer enn 
det gjorde da dagens foreldregenerasjon 
vokste opp. Det er fint at det i samfun-
net vårt er interesse for og ønske om å 
drøfte disse sakene. Det fører i beste fall 
til at foreldrerollen utvikles og forbe-
dres. 

Meningene blant eksperter er delte, 
fra å hylle dagens foreldregene-

rasjon som den beste noen - 

sinne, til å kritisere dem for å være over - 
beskyttende. Tendensen på et generelt 
plan er at foreldre nå til dags er mer 
tilstede for barna sine, og vi har et mer 
likeverdig forhold til barna våre enn det 
som tidligere var tilfellet. 

Det er en kjensgjerning i Norge i 
2016 at vi har mulighet for å gi barna 
våre omtrent alt de ønsker, materielt og 
følelsesmessig. Hvis vi ikke tenker oss 
om, kan vi fort bli for ettergivende. 
Dette er ikke alltid hensiktsmessig, da 
målet vårt jo er at de skal bli selv - 
stend ige individer.

Flere eksperter, meg selv inkludert, 
tenker det er viktig at vi reflekterer over 

vår rolle som oppdragere og rollemo-
deller, og at vi opprettholder skillet 
mellom barn og voksen. Vi må tåle å ta 
upopulære avgjørelser og å sette de 
grensene barna trenger. Dette gir oftest 
trygge, tilfredse og velbalanserte små 
mennesker.

Jeg er fosterforelder – hva er 
dine superkrefter?
Så hvordan skal fosterforeldre forholde 
seg til debatten om oppdragelse? Å være 
fosterforelder forutsetter en enorm 
kapasitet omsorgsmessig. Det forutset-
ter tålmodighet, det forutsetter forstå-
else og kunnskap, det forutsetter fleksi - 
bilitet og det forutsetter kjærlighet. En 
må forvente å gi mer enn en får tilbake, 
og en kan ikke alltid lene seg på sine 
intuisjoner. En må ha med seg BÅDE 
hodet og hjertet.

Fosterforeldres egne tilknytningser-
faringer er viktige for hvordan de 
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Relasjoner

Grensebunden omsorg og 
grenseløs kjærlighet
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knytter seg til fosterbarnet. Det å evne 
å opprettholde omsorgsgivende og 
trøst ende atferd selv om barnet viser 
utrygg atferd, ofte i form av avvisning 
og ambivalens, er svært krevende. Da er 
det viktig at en er trygg i seg selv og 
ikke selv har umettede omsorgsbehov. 
Alle barn har et grunnleggende behov 
for trøst og trygghet, selv om dette hos 
omsorgssviktede barn kan være skjult 
bak unnvikende eller utfordrende at - 
ferd. Dette må fosterforeldrene vite, 
erkjenne og tåle. Det vil fremme tillit 
og trygghet hos barnet, slik at den 
trygge tilknytningen som de trenger, 
gradvis kan utvikles.

Det er naturlig at fosterforeldre føler 
på mye empati i møte med et omsorgs-
sviktet barn, spesielt et barn en selv skal 
ha omsorgen for. Her ligger en mulig 
fallgruve. Synes man for synd på bar - 
net, vil en kanskje skjerme det og gi 
etter for mye. Dette kan være nyttig, 
spesielt i en tidlig fase, men for et barn 
som er plassert for lengre tid, er dette 
sjelden verken hensiktsmessig eller 
utviklende.

Barn med ekstra utfordringer
Barn som er under barnevernets om - 
sorg har ofte med seg vanskelige erfar - 
inger. Deres fungering er et resultat av 
medfødte sårbarheter, traumer og ulike 
former for omsorgssvikt. Det spiller 
selv sagt også en rolle hvor gamle de var 
da dette skjedde, hvor gamle de er nå, 
omfanget av traumene og omsorgssvik-
ten de har opplevd og hva de eventuelt 
har av gode relasjonserfaringer i livet. 
Traumer hemmer hjernens utvikling. 

Barnevernsbarna har en fungering 
som kan variere fra svært god til veldig 
dårlig. Forskning har tydelig vist at 
disse barna har betydelige flere helse-
problemer og blant annet en dårligere 
fungering i skole enn barn som ikke er 
under barnevernets omsorg. I mitt fag - 
felt snakker vi om utviklingstraumer og 
vi snakker om relasjonsskader. Begge 
disse begrepene omhandler omsorgs-
svikt som kanskje ikke er så åpenbar 
som vold og overgrep, men som allike - 
vel gir store konsekvenser. Disse barna 
har ofte et overutviklet alarmsystem, 
slik at de reagerer hurtig og sterkt på 

stress, samtidig som de har en nedsatt 
evne til å regulere seg selv ned. Det 
betyr at det skal lite til for at de rea - 
gerer, og det skal mye til for å få roet 
ned. Evnen til å regulere seg selv ned 
skjer i et tett samspill med den nær-
meste omsorgspersonen allerede fra 
fødselen. Omsorgssviktede barn har 
ofte gått glipp av denne muligheten, og 
derfor må det læres i samspill med nære 
voksne mye senere i livet.

Utviklingsstøttende omsorg
Å tilby utviklingsstøttende omsorg 
forut setter at en er med på å reflektere 
over hvor akkurat dette barnet er i sin 
utvikling. Fosterforeldres forventninger 
til barnets atferd og utvikling må 
justeres etter barnets forutsetninger og 
erfaringer, ikke etter kronologisk alder. 
Mange fosterbarn har store sprik i ut - 
vik lingen sin. De kan i noen øyeblikk 

fremstå svært barnslige, for i neste øye - 
blikk å tilby svært modne refleksjoner. 
Det kan bety at en type atferd må regu - 
leres strengt, mens en annen type atferd 
må oppmuntres. 

Noen ganger kan det også være store 
huller i utviklingen som må fylles. Dette 
kan oppleves vanskelig og slit somt. Det 
kan være 12-åringer som vil leke rolle - 
lek som mor, far og barn eller et skole - 
barn som søler og griser fælt ved mål - 
tider. Slik atferd er ofte tegn på at de har 
gått glipp av et utviklingstrinn. For å 
komme videre, må vi noen ganger la 
dem få gjøre seg ferdige med dette. Det 
er viktig at barna får lov til det, uten at 
om  sorgsgivere overfører følelser som 
skam og sinne på dem.

Jo eldre et barn er ved plassering, 
desto større betydning synes god om sorg 
fra fosterforeldrene å ha for å få til end - 
ring i tilknytningsmønster. Endring av 
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tilknytningsmønster tar nesten alltid 
lengre tid med store barn enn med de 
mindre barna. Tidsmessig vil slik end - 
ring skje over år, ikke måneder eller uker.

Grensebunden omsorg
De aller fleste fosterbarn har med seg 
sine utfordringer. De kan ofte være 
preget av et stort indre kaos. Disse 
barna bør ha mest mulig ytre struktur 
og rammeverk, dette gir bedre mulighet 
for å ordne i det indre kaoset. Det betyr 
ofte en helt fast struktur på dagene, 
gode rutiner rundt måltider, legging og 
overganger, samt tydelige grenser. 
Tydelighet og forutsigbarhet skaper en 
mulighet for trygghet som mange av 
barna aldri før har hatt. Det bør være 
grunnstrukturen i ethvert fosterhjem. 

De aller fleste av oss vil se tilbake på 
skoletiden og huske at den beste lærer - 
en ofte var den strengeste – selv om den 
læreren kanskje ikke ble oppfattet som 
den beste den gangen. Slike lærere var i 
alle fall ikke de mest populære. 

Tydelige forventninger skaper triv - 
s el, og mindre rom for utrygghet. Det 
kan bety at en må ta upopulære valg. 
Dette kan være en vanskelig balanse-
gang for en «ny» omsorgsgiver som skal 
skape tillit og bli kjent med barnet.

Om grenseløs kjærlighet 
Det barnet en har minst lyst til å klem - 
me, er kanskje det barnet som trenger 
klemmen mest. Alle barn trenger kjær - 
lighet. Alle mennesker har kapasitet til 
å elske. Men hvordan skal en kunne 
elske et barn som er skadet gods? Kan 
en elske på bestilling? Svaret er nei. Jeg 
tror ingen skal forvente å ha kun posi - 
tive følelser for et barn en nylig har 
overtatt omsorgen for. Kjærligheten må 
få tid og rom til å vokse, og det kan 
noen ganger ta ganske lang tid. 

Det er utrolig viktig å være orientert 
om hvem barnet er, hvor det kommer 
fra og hva det har opplevd. Videre kan 
det hjelpe å fremheve og bite seg merke 
i alle ressursene ved barnet. Det kan 
også hjelpe å finne forklaringer som 
ikke handler om personlighet, på mer 
utfordrende trekk og atferd. Slik vil de 
gode følelsene for barnet ta mest plass. 
Sakte, men sikkert vil endring og ut - 

vikling skje. Så er dagen plutselig der, 
dagen da fosterbarnet begynner å vise 
tegn til at røttene har slått ned, dagen 
da fosterbarnet har tatt til seg tradisjo-
nene, kulturen, væremåten fra nettopp 
dette fosterhjemmet. Dagen da en kjen-
ner at fosterbarnet hører til hos oss. Da 
er barnet elsket.

Jungelen av aktører
Et fosterbarn har ofte hatt og har mange 
voksenpersoner å forholde seg til. Sam - 
arbeid mellom disse er viktig. Det kan 
være den barnevernsansatte, behandler i 
barnepsykiatrien, fosterforeldrene og 
ikke minst foreldrene og deres nettverk. 
Barna vil raskt merke om det er splid 
mellom noen av disse – de har ofte et 
sensitivt øye for slikt. Det er heller ikke 
uvanlig at de forsøker å sette noen av 
disse relasjonene opp mot hverandre, 
noe som igjen kan skape grobunn for 
misnøye mellom aktørene. I mange 
tilfeller vil barnet forsøke å skape 
mening i slike situasjoner ved å sette 

seg selv i sentrum, gjerne ved å skape 
konflikt.

Jeg treffer dessverre fortsatt foster-
foreldre som ikke har noe informasjon 
om hva barnet som bor hos dem har 
vært utsatt for, eller har med seg i 
bagasjen. Her svikter systemene. Jeg 
mener at dette er ekstremt viktig infor - 
masjon å få før en kan ta over omsorgs-
oppgavene for et barn. Fosterforeldre er 
nærmest rettighetsløse, men allikevel 
forventer systemet at de skal knytte seg 
til og elske barnet som er plassert hos 
dem. Fosterforeldrene trenger denne 
informasjonen for å forstå barnet, og 
barnet trenger at fosterforeldrene er 
informert. Hvis ikke, vil byrden ved å 
informere falle til barnet, og det blir 
rom for utrygghet og usikkerhet i om - 
sorgsoppgavene til fosterforelderen. 

Problemene og vanskene til barnet 
blir fosterforeldrene ofte overlatt til seg 
selv å håndtere. Det er altfor mange 
fosterhjem som ikke mottar veiledning 
og oppfølging. Det bør ikke være slik at 
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fosterforeldre selv må etterspørre dette, 
og gode barnevernstjenester gir auto-
matisk oppfølging. Dessverre er det 
ikke alltid slik. Altfor ofte hører jeg fra 
barne vernet at fosterhjemmet ikke er i 
behov av veiledning, de er jo så flinke! 
Samtidig er det å bli usikker og utrygg i 
omsorgsoppgavene helt normalt når du 
er fosterforelder, og det å ha en tredje-
person å snakke med, som kan gi råd 
og bekreftelse – er ganske vesentlig for 
at en skal lykkes som fosterforelder.

Konflikter
En annen kjensgjerning er at barnever-
net og barnepsykiatrien ofte havner i 
drakamp, i stedet for å samarbeide. 
Barnevernet mener barnets problemer 
og vansker er barnepsykiatrien sitt felt, 
og barnepsykiatrien mener det handler 
om omsorgsoppgaver og derfor er barne - 
vernets. Sannheten ligger nesten uten 
unntak et sted i mellom. Dette opple-
ves selvsagt fortvilende for fosterfor-

eldrene, og noen gir rett og slett opp å 
søke hjelp og støtte. Trøsten er, og dette 
er faktisk en stor trøst; nøkkelen ligger 
oftest hos fosterforeldrene selv. 

Behandlingen/oppbygningen/
omstruktureringen/reparasjonen av 
barnet skjer aller mest i den trygge, 
gode, stabile daglige omsorgsrelasjonen 
– nemlig fosterforelderen. Det er et 
stort ansvar og et viktig ansvar.

Samarbeid med biologisk 
familie
Det kan være gode grunner til å holde 
barnet adskilt fra sin biologiske familie, 
men oftest er det gode grunner for at 
de skal forholde seg til hverandre. I de 
aller fleste tilfeller er det behov for en 
helt klar plan og et samarbeid når det 
gjelder kontakten med biologisk familie. 
Dette er oftest skjøre bånd som lett kan 
brytes. Det aller beste er om de kan få 
vokse seg sterkere. 

Fosterforeldrene innehar en særdeles 

viktig rolle når det gjelder å jobbe med 
båndene mellom fosterbarnet og dets 
foreldre. Dette er krevende prosesser, 
spesielt da det lett kan oppstå vanske-
lige følelser som sjalusi, bitterhet og 
sinne i møte med barnets foreldre. 
Foster foreldre som har gode bånd til 
barnet kan være veiviser for foreldre 
som ikke har de samme båndene. 
Forskning viser at barn med mer posi - 
tive representasjoner av seg selv og spesi - 
elt mor, lettere danner en nær relasjon 
med fostermor enn barn som hadde 
nega tive representasjoner av seg selv og 
biologisk mor. Å ha kontakt med bio - 
logisk familie sikrer også kontinuitet og 
en følelse av sammenheng hos et barn 
som har fått en vanskelig start på livet.

Mange fosterhjemsplasserte barn 
føler at de fanges i lojalitetskonflikter 
mellom foreldre og plasseringssted. 
Barna føler seg knyttet til foreldrene, 
om enn på en ambivalent måte til tider. 
Til tross for disse foreldrenes eventuelle 
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omsorgssvikt opplever disse barna at 
”blodets bånd” er viktig for dem, og de 
uttrykker et sterkt ønske om at plasse-
ringsstedet skal akseptere foreldrene. 
For eldre barn kan det være viktig å få 
ha innflytelse på hvordan kontakten 
skal være, samtidig er det viktig at de 
voksne rundt kommer med konstruk-
tive løsninger for å opprettholde kon - 
takt, spesielt i de tilfellene hvor barnet 
kategorisk avviser det.

Å la barnet få forsone seg med for - 
eldrene bør alltid være et mål for foster - 
foreldrene, og det kan være mange 
ulike måter å nå dette målet på. Forsk - 
ning har vist at de fosterbarna som 
hadde tryggest tilknytning til sine 
fosterforeldre, var de barna som også 
hadde fått forsone seg med sine for - 
eldre. Så dermed er det liten grunn til å 
tenke enten-eller, heller både-óg.

Barnepsykiaterens syn
Å være en hjelper til et fosterbarn kan 
være veldig utfordrende. Min erfaring 
viser at det er viktig at vi som behand-
lere også tør å møte barnet med fleksi - 
bilitet og omtanke. Vi må våge å gi av 
oss selv, da disse barna sjelden vil åpne 
seg hvis de ikke føler seg trygge på 
hjelperne sine. Og for å være trygge på 
oss hjelpere, så må de kjenne oss. Her 
opplever jeg at vi som jobber i barne-
psykiatrifeltet har et stort forbedrings-
potensial, men jeg har definitivt sett en 
positiv endring de siste årene.

Gjennom mange år som lege i barne - 
psykiatrien har jeg møtt mange fantas-
tiske fosterfamilier. De er varme, snille, 
gode, tålmodige, fleksible og forståel-
sesfulle. De mestrer å finne en balanse 
mellom grenser og kjærlighet; det er 
grenseløs kjærlighet og grensebunden 
omsorg som er målet! Fosterforeldre er 
superforeldre i mine øyne. Det er få 
som er egnet til jobben, som er dårlig 
betalt på veldig mange måter. 

Jeg takker dere for jobben dere har 
gjort, gjør og fortsetter å gjøre – og 
håper mine refleksjoner her gir mening 
og rom for ettertanke. Jeg skal på min 
side jobbe for at systemet gir dere den 
oppmerksomheten og støtten dere 
trenger i arbeidet deres. Kanskje 
verdens viktigste arbeid.
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